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§ 1.  Navn. 

Foreningens navn er SAS KLUBBENS BOWLINGSEKTION REGION DANMARK 
Klubbens formål er, at fremme samarbejde og kammerateri bland SAS ansatte lokalt som skandinavisk. 

 
§ 2. Medlemmer. 
 Som medlemmer kan optages enhver, der er ansat i SAS Region Danmark eller dertil knyttede selskaber, 

samt deres respektive ægtefælle/samlever og børn. Som øvrige medlemmer kan optages ansøgere der 
bliver godkendt af bestyrelsen. 

 
§2a. Som æresmedlemmer kan generalforsamlingen optage medlemmer som har ydet en lang 

og hæderværdig indsats for klubben.  
                 Æresmedlemmer skal registreres på medlemsliste. Ref. §5 Bestyrelsens Ansvarsområde. 
                 Motiveret indstilling til Generalforsamlingen gives af bestyrelsen eller enkelte medlemmer. 
                Æresmedlemmer er kontingent fri mod SAS Bowlingklub 
 
§ 3. Kontingent 

Kontingentet forfalder hvert år i januar måned og fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Kontingentet betales forud for et helt år, og kan fradrages i lønudbetalingen. For ikke SAS ansatte kan 
indbetalingen ske til klubbens kasserer eller bankforbindelse ligeledes for et helt år. 
   

§ 4. Regnskab. 
Sektionens regnskabsår følger SAS Group Club. Kassereren er overfor SAS Group Clubs kasserer 
ansvarlig for alle indtægter og udgifter i sektionen. Sektionens økonomi er baseret på kontingenterne. 
Sektionen er økonomisk ligestillet med SAS Group Clubs øvrige sektioner. 

 
§ 5. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 2 på generalforsamlingen valgte medlemmer. 
Formand:     (Skal være SAS-ansat) ( Vælges på lige år ) 
Kasserer:      (Kan være SAS-ansat eller pensioneret fra SAS )     ( Vælges på ulige år) 

  
Endvidere kan der ved hver generalforsamling vælges 1 suppleant. En suppleant skal indkaldes, når en 
fra bestyrelsen fratræder før tid, og overtage stemmeret og øvrige beføjelser. 

 
 Bestyrelsens ansvarsområde. 

a. Kontakt med SAS Group Club. ( SAS Klubben.) 
b. Kontakt med div. Bowlingforbund (møder m.m.) 
c. Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder. 
d. Information til medlemmerne. 
e. Økonomi/budget og opfølgning 
f. Indkøb af spilledragter. 
g. Modtagelse af nye medlemmer. Information, udlevering af klublove m.m. 
h. Medlemslister. 
i. Ansvar for afholdelse af Interskandinavisk stævne i Danmark, samt sørge for deltagelse i  

ASCA stævner.  
j. Formidle invitation samt sørge for tilmelding til diverse Airlines stævner i verden.   

 
 
§ 5a. For deltagelses i Interskandinaviske stævner samt ASCA turneringer, skal man være ansat  

eller pensioneret fra SAS. Endvidere kan ægtefælle samt børn over 18 år deltage efter SAS Group Clubs 
gældende regler. For deltagelse kræves der et medlemskab af SAS Bowlingklub samt SAS Group Club.   
(SAS Klubben.) 

 
§ 5b. For deltagelse i diverse Airlines stævner, kræves der kun et medlemskab af SAS Bowlingklub.  
 
 
§ 6. Udvalg. 

Der kan vælges en Stævnekoordinator for turneringer, som vælges for 1 år ad gangen.  
 
 
 



 

 
§ 7. Generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og 
med følgende dagsorden. For deltagelse skal kontingentet for indeværende år være indbetalt.  

 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskab. 
5. Budget og kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af udvalg. 
9. Valg af 2 revisorer. 
10. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag der ikke angår lovændringer og opløsning af sektionen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til 
ændringer af lovene, samt sektionens opløsning, kræves et FLERTAL PÅ 2/3 AF DE AFGIVNE STEMMER. 
Disse 2/3 skal dog udgøre MINDST 1/3 af sektionens medlemstal. 

 
Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når mindst 1/3 af sektionens 
medlemmer skriftligt anmoder derom, med angivelse af dagsorden, med mindst 8 dages varsel. 

 
§ 8. Tilknytning til SAS Group Club. 

Medlemmer af SAS Group Clubs bestyrelse har adgang til alle sektionens møde med taleret, men ikke 
stemmeret. Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal dennes formue og andre aktiver tilfalde 
SAS Group Club, efter at alle sektionens forpligtigelser er afviklet. Alle møder og arrangementer skal 
meddeles SAS Group Club, adresseret dennes formand. 

 
§ 9. Udmelding. 

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sektionens kasserer, og indbetalt kontingent 
refunderes ikke.  
 

 
§ 10. Ekskludering. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis: 
a) Vedtægterne ikke efterleves. 
b) Medlemmet udviser usportslig optræden til skade for klubben.   
 

§ 11.      Opløsning. 
Sektionens opløsning kan kun afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 
flertal af de fremmødte for en opløsning af sektionen  
 
Ved sektionens opløsning tilfalder sektionens midler SAS Group Club ( SAS klubben.) 
 
 
 

 
Klublovene er vedtaget på ordinær generalforsamling den. 24.marts 2015. 
 


